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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 459

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Οικονομικών

2

Υπουργείο Υγείας

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμ. 61567 ΕΞ 2020
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη / Υποέργο του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020 στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2014/480
της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» (L 138) και
ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 27.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014
A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις (Α΄ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ.
43 του άρθρου 66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του
ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και
άλλες διατάξεις» (A΄ 76), με το οποίο κυρώθηκε η από
11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 5 αυτής, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 4510), όπως ισχύει, καθώς και
την υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.3.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.
177), 2/52879/0004/6.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392), 2/62581/
0004/30.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 502), 2/78433/0004/29.10.2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 637), 2/3809/0004/14.1.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23) και
113716/ ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882) όμοιες αποφάσεις.
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9. Την υπ’ αρ. 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση
(Υ.Ο.Δ.Δ. 326) του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου
65 του ν. 4646/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και τήρηση
Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της
Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)»
(Β΄ 2730), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αρ. 2/68332/ΔΕΠ/16.9.2016 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο
πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του
Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη»
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι
ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).
12. Την υπ’ αρ. 2/73/ΔΕΠ/4.01.2016 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την υπ’ αρ. 31767 ΕΞ 2020/16.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 870).
14. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη 1.080,00 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.
16. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυφθεί
από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για
το οικονομικό έτος 2020, (β) το ποσό της εκτιμώμενης
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε
1.750,00 €.
17. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 837/23.3.2020 συνεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην υπ’ αρ. 837/23.3.2020 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2019 έως
31.12.2020, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου
στο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
(ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΚΑΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς,
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου
Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας
και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» (κωδ. ΟΠΣ 5000123), με δικαιούχο την «Περιφέρεια
Ηπείρου» (αρ. ελέγχου 0119203030), στο πλαίσιο του Ε.Π.
ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 / ΕΣΠΑ 2014-2020.
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2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 623705, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.
- ΔΑΦΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
AE 030913, Προϊσταμένη του Α΄ Τμήματος της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ως
μέλος.
- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 032937, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.
Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του, ο έλεγχος θα είναι διάρκειας έξι (6) ημερών και θα
διενεργηθεί ως εξής:
α) Στην Αθήνα έλεγχος γραφείου το διάστημα
6-7.7.2020 και 13.7.2020. Ο έλεγχος γραφείου τριών (3)
ημερών εντός αυτού του διαστήματος θα περιλαμβάνει
έλεγχο των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί / αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των συμπληρωματικών στοιχείων
που θα αποστείλει ο ελεγχόμενος φορέας. Η ελεγκτική
ομάδα δύναται να κάνει χρήση και τεχνολογιών πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης για την παροχή
διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται από τον φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ελέγχου και τη σύνταξη της προσωρινής έκθεσης
αποτελεσμάτων ελέγχου.
β) Επιτόπιος έλεγχος τριών (3) ημερών που περιλαμβάνει τη μετακίνηση της ομάδας ελέγχου για τον έλεγχο
αποκλειστικά του φυσικού αντικειμένου το διάστημα
από 8.7.2020 έως και 10.7.2020.
Ο επιτόπιος έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
- Την 7.7.2020 μετάβαση της ελεγκτικής ομάδας από
την Αθήνα στην Πρέβεζα οδικώς.
- Την 8.7.2020 στο φυσικό αντικείμενο επιτόπου του
έργου στους οικισμούς Βράχος, Παραλία Βράχου, Λυγιάς
και Ριζά.
- Την 9.7.2020 έλεγχος στο φυσικό αντικείμενο επιτόπου του έργου στους οικισμούς Καστροσυκιάς, Παραλία
Καστροσυκιάς και Καναλίου.
- Την 10.7.2020 έλεγχος στο φυσικό αντικείμενο επιτόπου του έργου στους οικισμούς Νέας Σινώπης και Νέας
Σαμψούντας και στη συνέχεια επιστροφή της ελεγκτικής
ομάδας οδικώς στην Αθήνα.
Ο συνολικός αριθμός ημερών του ελέγχου είναι έξι
(6), ο συνολικός αριθμός των εκτός έδρας ημερών είναι
τέσσερις (4), με τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 9 και
15 του προοιμίου.
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5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με τα στοιχεία 5, 11, 12 και 16 του προοιμίου. Ανά μετακινούμενο
υπάλληλο που συμμετέχει στην ομάδα ελέγχου ισχύουν
τα εξής:
- Λιάπης Ευάγγελος δικαιούμενες ημέρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 14.
- Χατζηδάκης Νικόλαος δικαιούμενες ημέρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 4.
- Δαφνιά Γεωργία δικαιούμενες ημέρες μετακινήσεων
κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 4.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80%
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’
αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 2857), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
Η Πρόεδρος
ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

Αριθμ. 61631 ΕΞ 2020
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο υποέργο
«ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ LOGISTICS ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MEDFRIGO AE ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ» της
πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ LOGISTICS ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MEDFRIGO AE ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ»
του Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 / ΕΤΘΑ
στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 2014-2020.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2014/480
της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» (L 138) και
ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 27.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014
A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
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πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις (Α΄ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ.
43 του άρθρου 66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του
ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), με το οποίο κυρώθηκε η από
11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 5 αυτής, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 4510), όπως ισχύει, καθώς και την
υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.3.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 177), 2/52879/
0004/6.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392), 2/62581/0004/30.8.2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 502), 2/78433/0004/29.10.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 637),
2/3809/0004/14.1.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23) και 113716/ΕΞ
2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882) όμοιες αποφάσεις.
9. Την υπ’ αρ. 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση
(Υ.Ο.Δ.Δ. 326) του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου
65 του ν. 4646/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και τήρηση
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Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της
Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)»
(Β΄ 2730), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αρ. 2/68332/ΔΕΠ/16.9.2016 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο
πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του
Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη»
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι
ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).
12. Την υπ’ αρ. 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων
εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την υπ’ αρ. 31767 ΕΞ 2020/16.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 870).
14. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη 1.080,00 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.
16. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για
το οικονομικό έτος 2020, (β) το ποσό της εκτιμώμενης
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε
1.100,00 €.
17. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 840/2.6.2020 συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο
στην υπ’ αρ. 840/2.6.2020 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2019 έως 31.12.2020,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
υποέργο «ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ LOGISTICS ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MEDFRIGO AE ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ» (κωδ. 1)
της πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ LOGISTICS ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MEDFRIGO AE ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ [ΑΘ1Μ0026250]» (κωδ. 5034882) (Δικαιούχος: «Γ ΠΟΥΛΙΑΣ Σ
ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ») (αρ. ελέγχου
0219203005) στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα
2014-2020 / ΕΤΘΑ του ΕΤΘΑ 2014-2020.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, με
Α.Δ.Τ. ΑΜ 517186, υπάλληλος της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονιστής.
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- ΚΟΛΑΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 588275, υπάλληλος της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ / Δημοσιονομικών, ως μέλος.
- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Χ 091155, υπάλληλος των ΕΛ.ΤΑ., κλάδου ΠΕ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως εμπειρογνώμονας.
Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του, ο έλεγχος θα είναι διάρκειας 6 (έξι) ημερών και θα
διενεργηθεί ως εξής:
α) Στην Αθήνα, το διάστημα από 9.7.2020 έως
14.7.2020. Ο έλεγχος γραφείου 4 (τεσσάρων) ημερών
θα περιλαμβάνει, εντός αυτού του διαστήματος, έλεγχο
των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί / αναρτηθεί στο
ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των συμπληρωματικών στοιχείων που θα
αποστείλει ο ελεγχόμενος φορέας. Η ελεγκτική ομάδα
δύναται να κάνει χρήση και τεχνολογιών πληροφορικής
απομακρυσμένης πρόσβασης για την παροχή διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται από
τον φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
ελέγχου και τη σύνταξη της προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου.
β) Επιτόπιος έλεγχος 2 (δύο) ημερών που περιλαμβάνει τη μετακίνηση της ομάδας ελέγχου για τον έλεγχο
αποκλειστικά του φυσικού αντικειμένου στις 16.7.2020
και στις 17.7.2020 στην έδρα των εγκαταστάσεων της
εταιρείας, στην Ηγουμενίτσα. Οι ημέρες της εκτός έδρας
μετακίνησης ανέρχονται σε τρεις (3). Οι ημέρες διανυκτέρευσης ανέρχονται σε δύο (2) ενώ οι ημέρες του επιτόπιου ελέγχου ανέρχονται σε δύο (2).
Διευκρινίζεται ότι: i) η ελεγκτική ομάδα θα μεταβεί
από την έδρα της Υπηρεσίας (Αθήνα) στα Ιωάννινα στις
15.7.2020, ii) στις 16.7.2020 η ελεγκτική ομάδα θα μεταβεί από τα Ιωάννινα στην έδρα των εγκαταστάσεων
της εταιρείας, στην Ηγουμενίτσα και θα επιστρέψει για
διανυκτέρευση στα Ιωάννινα, και iii) η 17.7.2020 αποτελεί ημερομηνία ελέγχου και επιστροφής. Σημειώνεται
ότι οι μετακινήσεις από και προς τα Ιωάννινα καθώς και
από και προς τον τόπο του ελέγχου στην Ηγουμενίτσα
θα πραγματοποιηθούν με το ιδιωτικό Ι.Χ. του συντονιστή
της ελεγκτικής ομάδας λόγω διαδοχικής μετακίνησης σε
άλλο νομό, λόγω μεταφοράς ογκώδους τεκμηριωτικού
υλικού καθώς και για λόγους αποφυγής χώρων με συνωστισμό όπως το αεροδρόμιο και τα αεροπλάνο.
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 9 και
15 του προοιμίου.
5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με τα στοιχεία 5, 11, 12 και 16 του προοιμίου. Ανά μετακινούμενο
υπάλληλο που συμμετέχει στην ομάδα ελέγχου ισχύουν
τα εξής:
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- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Δικαιούμενες ημέρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200,
χρήση ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας
μετακίνησης 3.
- ΚΟΛΑΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δικαιούμενες
ημέρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση
ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 3.
- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, Δικαιούμενες ημέρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200,
χρήση ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας
μετακίνησης 3.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80%
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την
εκτός έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της
υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 2857), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
Η Πρόεδρος
ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

Αριθμ. 61566 ΕΞ 2020
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για
τη διενέργεια του ελέγχου 0119203011 της ΕΔΕΛ
στο Υποέργο 3 της πράξης: «Μαθητεία / Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ», στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2014/480
της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» (L 138) και
ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 27.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014
Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
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δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις (Α΄ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ.
43 του άρθρου 66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του
ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55)
και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (A΄ 76), με το οποίο κυρώθηκε η από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55), και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 5 αυτής,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 4510), όπως ισχύει, καθώς και την
υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.3.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 177),
2/52879/0004/6.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392), 2/62581/0004/
30.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 502), 2/78433/0004/29.10.2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 637), 2/3809/0004/14.1.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23) και
113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882) όμοιες αποφάσεις.
9. Την υπ’ αρ. 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της ημερήσιας
ελεγκτικής αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου
64 του ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326).
10. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.
(ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (Β΄ 2730),
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 2635/14.9.2018
(Β΄ 4216) όμοια και ισχύει.
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11. Την υπ’ αρ. 2/68332/ΔΕΠ/16.9.2016 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο
πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του
Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη»
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι
ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).
12. Την υπ’ αρ. 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων
εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20).
13. Την υπ’ αρ. 31767 ΕΞ 2020/16.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 870).
14. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται, δαπάνη 1440,00 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.
16. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 837/23.3.2020 συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην υπ’ αρ. 837/23.3.2020 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2019 έως
31.12.2020, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
Υποέργο «Μαθητεία / Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ του
ΟΑΕΔ (ΑΠ7-ΠΑΠ)» της πράξης «Μαθητεία / Πρακτική
Άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ» (κωδ. ΟΠΣ 5008026/3) με
δικαιούχο τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)» (αρ. ελέγχου 0119203011), στο Ε.Π.
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΛΙΓΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 013829,
υπάλληλος της Διεύθυνσης Β Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΓΛΚ, κλάδου
ΤΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
- ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΟ 003652, υπάλληλος της Διεύθυνσης Β Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος
- ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.
ΑΟ 064590, υπάλληλος της Διεύθυνσης Β Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ειδικές συνθήκες
που σχετίζονται με τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ο έλεγ-
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χος θα διενεργηθεί στην Αθήνα, το διάστημα 24.8.2020
έως 2.9.2020 και θα είναι διάρκειας οκτώ (8) ημερών,
καθότι απαιτεί την εξέταση μεγάλου όγκου τεκμηριωτικού υλικού, το οποίο τηρείται σε διακριτά αρχεία, σε
διαφορετικές κατά τόπους περιοχές (ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ),
γεγονός που δυσχεραίνει την συγκέντρωσή και εξέτασή
του. Ο έλεγχος γραφείου θα περιλαμβάνει έλεγχο των
στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί/ αναρτηθεί στο ΟΠΣ
ΕΣΠΑ και των συμπληρωματικών στοιχείων που θα αποστείλει ο ελεγχόμενος φορέας, με τη χρήση και τεχνολογιών πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης για
την παροχή διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων
που απαιτούνται από τον φορέα για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου ελέγχου και τη σύνταξη της προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου.
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 9 και
15 του προοιμίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
Η Πρόεδρος
ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.:35743
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.97946/
18/31.1.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ», αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 70, ΑΔΑ:Ψ9ΝΛ465ΦΥΟ-0ΜΜ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),
2. της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 129),
3. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81),
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4. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45),
5. του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 196), άρθρο 6,
6. του π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,
7. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
8. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.97946/18/31.1.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας, «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ.
70, ΑΔΑ:Ψ9ΝΛ465ΦΥΟ-0ΜΜ),
2. την υπ’ αρ. Γ4β/ΓΠ.3692/9.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ4β/
Γ.Π.97946/18-31.1.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 70, ΑΔΑ: Ψ9ΝΛ465ΦΥΟ0ΜΜ), απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας, σχετικά με τον ορισμό μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΓΝΝΙ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” - ΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»,
αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 193, ΑΔΑ:
ΩΑΞΕ465ΦΥΟ-Ι0Ω).
Γ. Τα έγγραφα:
1. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 16421/9.6.2020 έγγραφο του Διοικητή του ΓΝΝΙ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» - ΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, με το οποίο γνωστοποιείται η υπ’ αρ. 241/4.5.2020
απόφασή του, με την οποία ορίζεται νέος Προϊστάμενος
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο, ο ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
2. την υπ’ αρ. B2α.οίκ.:36728/12.6.2020, προβλεπόμενη
από την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως ισχύει, εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο
σε βάρος του Προϋπολογισμού του φορέα όσο και σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.97946/
18/31.1.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ», αρμοδιότητας 1ης
Υ.ΠΕ. Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 70, ΑΔΑ:Ψ9ΝΛ465ΦΥΟ-0ΜΜ),
ως ακολούθως:
- Ορίζουμε τον ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Σωτηρίου, με
ΑΔΤ: Σ 078927, Κατηγορίας ΠΕ - Νοσηλευτών, Προϊστάμενο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο ΓΝΝΙ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (ΟΜΕ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ»), ορισθέντα με την υπ’ αρ. 241/4.5.2020 απόφαση του Διοικητή, σε αντικατάσταση της ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Αθανασίου, με
ΑΔΤ: Ν 230829, κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών, ως αναπληρω-
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ματικό μέλος της ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 041114, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικής
Υπηρεσίας του Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (ΟΜΕ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»).
Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.
97946/18/31.1.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Ορισμός μελών
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ν.
Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ», αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 70, ΑΔΑ:Ψ9ΝΛ465ΦΥΟ0ΜΜ), όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.:38281
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.
οικ. 12538/25.2.2020 απόφασης του Υπουργού
Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής
Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 139,
ΑΔΑ: Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 21 και 28 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
3. του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 196),
4. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
6. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/25.2.2020 απόφαση
του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 139,
ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ),
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2. την υπ’ αρ. 27127/9.3.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μέλους στην
Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 201, ΑΔΑ: ΩΜ4Υ46ΜΤΛΡ-ΝΜΕ),
3. την υπ’ αρ. 24043 ΕΞ 2020/27.2.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 153,
ΑΔΑ: ΩΨΩΝΗ-Ν8Π).
Γ. Την υπ’ αρ. B1α/οικ.36143/11.6.2020, προβλεπόμενη
από την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως ισχύει, εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα
με την οποία προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
Προϋπολογισμού, η οποία υπολογίζεται να ανέρχεται
ετησίως στο ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (€ 4800,00) περίπου, για το τρέχον έτος θα ανέλθει στο ποσόν των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€
2800,00) περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας για το τρέχον οικονομικό έτος,
όπως και για κάθε επόμενο, και είναι εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε / συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. Γ4β/
Γ.Π. οικ. 12538/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας
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«Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 139, ΑΔΑ: Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ), ως
ακολούθως:
1. ΛΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ελευθερίου, με ΑΔΤ:
ΑΒ 224817, Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ:27703), ως
τακτικό μέλος - εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, δυνάμει της ως άνω Β2. απόφασης.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, με ΑΔΤ:
ΑΕ 724564, Οικονομολόγος, ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της ως
άνω Β3 απόφασης.
Β. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών ακολουθεί τη θητεία των λοιπών μελών, όπως αυτή ορίσθηκε
στην υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/25.2.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 139,
ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Γ. Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/25.2.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 139, ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ) απόφαση, ισχύει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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